
CARTILHA RPPS
O IPREM – Instituto de Previdência Municipal de
São Paulo apresenta a Cartilha Previdenciária que
contempla conhecimentos básicos e essenciais sobre o
RPPS e os benefícios previdenciários dos servidores
públicos municipais da cidade de São Paulo.

São Paulo, 02 de agosto de 2021.



 Esta cartilha tem por objetivo contribuir com a informação e educação dos servidores e da sociedade, sobre aspectos relativos seguridade
social, previdência e seus regimes de gestão.

Para melhor entendimento serão descritos os conceitos de alguns termos usuais sobre o assunto: 

Seguridade Social: Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a saúde,
previdência e assistência social.

Previdência: Pode ser definida como ações para prevenir hoje necessidades futuras. Assim implica em fazer uma reserva no presente, visando preservar a subsistência futura,
especialmente em caso de perda da capacidade de trabalho devido a acidente ou doença, morte e velhice, entre outras. 

Contribuição previdenciária: Pode ser conceituada como um pagamento de natureza tributária destinado ao custeio de benefícios previdenciários. 

Educação previdenciária: Conjunto de ações que visam promover uma cultura, conhecimento e difusão das regras que envolvem a formação de poupança e os benefícios
previdenciários.

Regime de previdência: Conceituado como a forma de organização das ações previdenciárias. No Brasil temos três tipos de regime: O Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e Regime de Previdência Complementar - RPC.

Benefício previdenciário: Pode ser definido como prestação paga mensalmente, em dinheiro, ao segurado (aposentado ou dependente) de um regime de previdência, que tenha
cumprido os requisitos/critérios exigidos para sua concessão. 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS: É o sistema de previdência específico de cada ente federativo, que assegura, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão
por morte dos seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de cargo efetivo e de seus beneficiários.

Desta forma, com o propósito de promover a transparência e a disseminação de conhecimento serão abordados alguns assuntos relacionados ao tema
Previdência Social, com ênfase no Regime Próprio de Previdência Social que abrange os servidores efetivos do RPPS  do município de São Paulo e seus
dependentes. 

APRESENTAÇÃO E CONCEITOS:



 

1905
Pedro Augusto Gomes
Cardim fez a primeira

preposição de legislação
previdenciária para a 

CMSP.

1909
O projeto n° 33 possibilitou

o nascimento da previdência
no município por meio da Lei
1.236, de 11 de setembro de

1909 que instituiu o
Montepio Municipal de São

Paulo.

1930-1940
Em meio a crise da queda da
bolsa de valores, a baixa na

economia cafeeira, o
montepio pode manter o

ritmo acelerado de
desenvolvimento e realizar

empréstimos para continuar
provendo os recursos

necessários.

1974-1977
O MONTEPIO tem uma nova

sede própria! Prosseguiu
desenvolvendo projetos

relacionados a previdência,
ao amparo ao cidadão além

de contribuir para o
crescimento da região ao

qual se instalou.

1980
Lei n° 9.157 de 1° de
Dezembro de 1980.
Art. 2º – O Montepio

Municipal de São Paulo
passa denominar-se

Instituto de Previdência
Municipal de São Paulo –

IPREM, mantida a sua forma
autárquica.

HISTÓRIA:

2005
 Pela Lei nº 13.973, o IPREM se

torna órgão gestor único do
RPPS municipal. Torna-se um

sistema previdenciário
contributivo. Instituída a forma

paritária e colegiada de
definição das diretrizes e

politicas por meio dos
conselhos deliberativo e fiscal.

2021
 Mudança da sede do IPREM

para o prédio onde está a
Secretaria da Fazenda, órgão

ao qual está vinculado desde a
edição do Decreto nº 60.038
de 31/12 2020. Publicação do

Decreto nº 60.393 de
22/07/2021 que dispõe sobre

a reorganização do IPREM.



ATIVOS APOSENTADOS PENSIONISTAS
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SOBRE O IPREM:
“Garantir os benefícios

previdenciários, de forma justa
e digna, aos servidores públicos
municipais e seus dependentes

de direito, além de zelar pela
governabilidade, solidariedade
e sustentabilidade financeira e
atuarial do Regime Próprio de

Previdência Social do Município
de São Paulo.”

MISSÃO

“Ser a instituição
de referência na

gestão de
Sistemas

previdenciários.”
 

VISÃO

"Construir e manter um
relacionamento proativo,
transparente, ético e de

parceria com seus
segurados, garantindo

atendimento eficiente e
eficaz. Promover melhoria
da qualidade de vida dos

nossos beneficiários."

VALORES

O IPREM-SP É O
MAIOR INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DO
PAÍS

118.869

93.228

23.172

Fonte: BERPPS de março de 2021. 

ORGANOGRAMA:

Superintendente: Marcia Regina Ungarette

Chefe de Gabiente: Marcelo Akyama Flôrencio

Coordenadoria de Gestão de Benefícios
Coordenadoria de Gestão Previdenciária

Coordenadoria de Administração e Finanças

Total
segurados:
235.269

GESTORES DO INSTITUTO:

E O 5º MAIOR RPPS DO PAÍS
ENTRE INSTITUTOS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS



Pensão por
morte 

Aposentadoria 

 As contribuições previdenciárias são a maior fonte de receita do RPPS-
SP. Pressupõe-se que, todo regime de previdência deve ser sustentável.
Neste sentido, as contribuições são de extrema importância para a
manutenção do regime. Abaixo estão as alíquotas de contribuição:
 

14%

14%

14%

28%

SEGURIDADE SOCIAL: O QUE É ?
A seguridade social compreende um conjunto de ações que visam a proteção social,
casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Consiste em um sistema de
proteção social diminuindo a pobreza e a desigualdade. Assim compõe a seguridade
social: a previdência, assistência social e o sistema de saúde pública.

E QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS ?

 CARACTERÍSTICAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA X REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO X REGIME DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O RGPS é uma entidade pública que recebe as contribuições em caráter obrigatório dos
trabalhadores regidos pela CLT, enquanto que o RPPS é o regime previdenciário próprio
de cada ente federativo, pode ser órgão ou entidade pública que recebe contribuições de
caráter obrigatório dos servidores públicos titulares de cargo efetivo. O Regime de
Previdência Complementar proporcionar ao trabalhador uma proteção previdenciária
adicional àquela oferecida pelo RGPS ou pelo RPPS.

QUEM SÃO OS SEGURADOS DO IPREM ?

Servidores ativos titulares de cargo efeitvo, servidores aposentados que contribuíram ao
RPPS e os dependentes de ambos.

Beneficíos do
IPREM 

As condições de elegibilidade e regras de cálculo dos benefícios estão definidas no art. 40 da
Constituição Federal e nas Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03, 47/05, 70/12, 88/15 e
103/19 bem como na legislação municipal que regulamenta o RPPS.

SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES QUE SÃO OBRIGATÓRIAS:

para os servidores ativos ingressantes até 27/12/2018, incidentes sobre a totalidade da remuneração;

para os servidores ativos ingressantes a partir de 28/12/2018, incidentes sobre a remuneração,
limitada ao teto do RGPS;

para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício que excede ao teto
do RGPS;

para o município, incidentes sobre as remunerações dos servidores ativos, a título de contribuição
normal.

Para o pagamento desses benefícios o instituto depende da receita de contribuição do
servidor e da prefeitura como fonte de custeio dos benefícios. As contribuições são
recolhidas e repassadas ao IPREM pelo órgãos/entidades responsáveis pelas folhas de
pagamento, em data certa, mensalmente. 

A PREVIDÊNCIA SOCIAL - UM SISTEMA CONTRIBUTIVO



A Constituição Federal Brasileira de 1988 e suas alterações posteriores, estabeleceu
regras em seu artigo 40 que definem o conjunto de requisitos/critérios para a
aposentadoria do servidor público efetivo, tais como idade mínima, tempo mínimo de
serviço público, tempo mínimo de contribuição, tempo de cargo e tempo de carreira. 

APOSENTADORIA: QUAIS SÃO AS REGRAS ?
REGRA PARA OS SERVIDORES QUE INGRESSARAM REGULARMENTE EM
CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E
FUNDACIONAL, ATÉ 16/12/1998,  COM PROVENTOS CALCULADOS PELA
MÉDIA E SEM PARIDADE E COM A  REDUÇÃO PARA CADA ANO
ANTECIPADO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE IDADE DE 3,5% PARA QUEM
COMPLETAR OS REQUISITO ATÉ 31/12/2005 OU 5% PARA QUEM
COMPLETAR A PARTIR DE 01/06/2005INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO:REGRA GERAL PARA TODOS OS SERVIDORES – APOSENTADORIA

VOLUNTÁRIA, COM PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA E SEM
PARIDADE DE REAJUSTE COM OS SERVIDORES ATIVOS:

Um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, faltaria para atingir o limite de
tempo exigido para a aposentadoria integral (35 ou 30 anos, conforme o sexo); 
O professor na função de magistério terá, na contagem de tempo de contribuição, um
adicional de 17% se homem e de 20% se mulher, no tempo de serviço exercido até
16/12/1998;
O magistrado, membro do Ministério Público e Tribunal de Contas, terão na contagem
de tempo de contribuição um adicional de 17% no tempo de serviço exercido até
16/12/1998.

IDADE 
MINÍMA 

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE EFETIVO
EXERCÍCIO

 NO SERVIÇO PÚBLICO

TEMPO NO 
CARGO

60 anos  55 anos

35 anos 30 anos

10 anos 10 anos

5 anos 5 anos

65 ou 60 anos de idade, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 05 anos no
cargo, para a aposentadoria por idade;
Os requisitos de tempo de contribuição e idade serão reduzidos em cinco anos para
os professores, (no exercício de atividades docentes, em sala de aula e no exercício
das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico), bem como os
gestores educacionais;
Os servidores da Saúde e do HSPM que tiveram o regime alterado para o RPPS, só
podem solicitar aposentadoria pela regra geral. 
Proventos pela média: correspondem à média aritmética simples das maiores
remunerações (atualizada mês a mês), utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes da previdência a que estever vinculado, correspondente a 80%
(oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de
julho/1994 ou desde a do início da contribuição se posterior a aquela competência.

IDADE 
MINÍMA 

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE EFETIVO
EXERCÍCIO

 NO SERVIÇO PÚBLICO

TEMPO NO 
CARGO

53 anos  48 anos

35 anos 30 anos

5 anos 5 anos

5 anos 5 anos

REGRA PARA OS SERVIDORES QUE INGRESSARAM REGULARMENTE EM
CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E
FUNDACIONAL, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 41/03,  31/ 12/2003 COM PROVENTOS CALCULADOS
COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE FINAL DE CARREIRA E COM A
PARIDADE ENTRE OS REAJUSTES DE BENEFÍCIOS E DOS SALÁRIOS DOS
SERVIDORES ATIVOS:

55 anos (H) 50 anos (M)

30 anos (H) 25 anos (M)

10 anos

5 anos



APOSENTADORIA DOS SERVIDORES TITULARES EXCLUSIVAMENTE DE CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO, SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS NOS
TERMOS DA LEI 10.793/1989
A partir de 16 de dezembro de 1998, esses servidores estão submetidos ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) e serão aposentados de acordo com as regras estabelecidas para
esse regime.

APOSENTADORIA DOS SERVIDORES TITULARES EXCLUSIVAMENTE DE CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO CONSIDERADOS ESTÁVEIS NO SERVIÇO PÚBLICO E DOS
SERVIDORES ADMITIDOS (LEI 9.160/1980)
Aplicam-se, no que couber, as regras de aposentadoria fixadas para os servidores efetivos.

TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO
A partir de 16 de dezembro de 1998, está vedada a contagem de tempo fictício. Portanto, as
averbações de tempo de licença prêmio e férias não gozadas, publicadas após 16 de
dezembro de 1998, deixaram de ser consideradas para fins de aposentadoria.
O tempo de serviço, considerado cumprido para efeito de aposentadoria, será contado
como tempo de contribuição.

10 anos de carreira;

REGRA PARA OS SERVIDORES QUE INGRESSARAM REGULARMENTE EM
CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E
FUNDACIONAL, ATÉ 16/12/1998,  COM PROVENTOS INTEGRAIS E COM A
PARIDADE ENTRE OS REAJUSTES DE BENEFÍCIOS E DOS SALÁRIOS DOS
SERVIDORES ATIVOS (REGRA INSTITUÍDA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 47/05) :  

15 anos de carreira;
Idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites estabelecidos no art.
40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição 9 Federal, de um ano de idade para cada
ano de contribuição que exceder 30 ou 35 anos de contribuição, conforme o sexo do
servidor.

IDADE 
MINÍMA 

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE EFETIVO
EXERCÍCIO

 NO SERVIÇO PÚBLICO

TEMPO NO 
CARGO

60 anos  55 anos

35 anos 30 anos

20 anos 20 anos

5 anos 5 anos

55 anos (H) 50 anos (M)

30 anos (H) 25 anos (M)

20 anos

5 anos

IDADE 
MINÍMA 

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE EFETIVO
EXERCÍCIO

 NO SERVIÇO PÚBLICO

TEMPO NO 
CARGO

APOSENTADORIA: QUAIS SÃO AS REGRAS ?

60 anos  55 anos

35 anos 30 anos

25 anos 25 anos

5 anos 5 anos

E COMO REQUERER A APOSENTADORIA:

O servidor deverá requerer a aposentadoria junto à Unidade de Recursos Humanos da
unidade onde estiver lotado.

Clique aqui para saber mais

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/lei10793_1311681209_1568663226.odt
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/lei9160_1311681187_1_1569847503.odt
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/aposentadoria/index.php
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/aposentadoria/index.php


*Submetido ao COGESS - a ratificação da doença incapacitante será devida a Coordenação
de Gestão de Saúde do Servidor por meio de perícia médica.

Clique aqui para saber mais

Os familiares de servidores públicos vinculados ao regime de previdência do município de
São Paulo – IPREM têm o direito ao recebimento de pensão em caso de morte conforme
as previsões da Lei Municipal Nº 15.080/09 e Decreto Municipal Nº 58.708/19. No artigo
2º e 1º respectivamente, o grupo passível de recebimento do benefício é classificado em
classe da seguinte forma:

SER PARENTE É O SUFICIENTE PARA RECEBER O BENEFÍCIO?

Não. Toda concessão de pensão por morte do IPREM passa por uma criteriosa análise
dos profissionais do Instituto reduzindo os erros que podem prejudicar tanto os
familiares como o erário municipal. Neste sentido, independentemente do grau de
parentesco, todos os requerimentos serão submetidos ao conjunto de regras legais até
sua decisão final.

PENSÃO POR MORTE: 

PENSÃO: QUEM TEM DIREITO ?
QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E REQUISITOS
PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO?

As pensões são submetidas às análises documentais para a comprovação efetiva da
relação familiar com o servidor falecido. Esse é o primeiro critério de análise, pois, se não
há vínculo familiar é encerrado o direito à pensão, para os beneficiários que se aplica a
comprovação de convivência/dependência só comprovação de vínculo não é suficiente.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/beneficios/solicitacao_de_pensao_por_morte/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/beneficios/solicitacao_de_pensao_por_morte/


Finalmente, esperamos que com esta leitura muitas dúvidas tenham sido elucidadas. Porém gostaríamos
de deixar claro que o IPREM – Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, com sua equipe de

profissionais, estará a sua disposição e terá a imensa satisfação em atendê-lo para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários, para que VOCÊ, servidor, tenha pleno conhecimentos de seus

direitos previdenciário.
 

todas as informações estão disponíveis no site, para acessar clique no botão abaixo: 

Site 
IPREM

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/

